
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, numer referencyjny postępowania NB/17/2019 
Załącznik nr 6 

 

 

Nazwa Wykonawcy:  

Adres Wykonawcy:  

Miejscowość:  Data:  

 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O ZACHOWANIU POUFNOŚCI 

 
W związku z zamiarem udziału w postępowaniu numer referencyjny NB/17/2019 (dalej „Zamówienie”) 
i mającym nastąpić udostępnieniem informacji o charakterze poufnym, w stosunku do których istnieje 
obowiązek zachowania poufności, jako potencjalny Wykonawca Zamówienia, oświadczam, że:   

1. Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy z najwyższą starannością wszelkich Informacji 
Poufnych (rozumianych jako wszelkie informacje techniczne, technologiczne, ekonomiczne, 
finansowe, handlowe, prawne, organizacyjne i inne) otrzymanych lub uzyskanych niezależnie od 
ich formy lub postaci od Zamawiającego (w tym od pracowników Zamawiającego) lub innych 
uczestników postępowania oraz osób biorących udział w postępowaniu dotyczącym wyboru 
Wykonawcy Zamówienia;  

2. Ponoszę pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za szkodę wywołaną ujawnieniem Informacji 
Poufnych w szczególności wynikłą z przekazania lub udostępnienia ich innym podmiotom i osobom 
zarówno uprawnionym jak i nieuprawnionym oraz za brak odpowiedniego zabezpieczenia 
Informacji Poufnych, który umożliwi lub może umożliwić dostęp podmiotom (osobom) 
nieuprawnionym.  

3. Posiadam i stosuję procedury mające na celu ochronę Informacji Poufnych i zapobieganie ich 
nieuprawnionemu wykorzystaniu. 

4. Przyjmuję do wiadomości, iż powielanie, utrwalanie na jakichkolwiek nośnikach jakichkolwiek 
Informacji Poufnych jest dozwolone jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego.  

5. Zobowiązuję się, iż na wyrażone w każdym czasie pisemne żądanie Zamawiającego obowiązany 
będę najpóźniej w ciągu 7 dni, zwrócić mu wszystkie nośniki, na których zostały utrwalone 
Informacje Poufne lub usunąć je w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie nie zatrzymując 
żadnych ich kopii ani innych reprodukcji, jeżeli Zamawiający uprzednio pisemnie wyrazi zgodę na 
utrwalenie Informacji Poufnych. W tym samym terminie zobowiązuję się do złożenia pisemnego 
oświadczenia o należytym wykonaniu obowiązku określonego w zdaniu poprzedzającym. 

6. Zobowiązuje się do: 
a) zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych nieodwołalnie przez okres pięć lat od upływu 

terminu składania ofert. Obowiązek zachowania poufności Informacji Poufnych wygasa 
jedynie w odniesieniu do tych informacji, które zostaną upowszechnione w wyniku 
okoliczności niestanowiących naruszenia zobowiązania jakiegokolwiek podmiotu do 
zachowania poufności oraz jeżeli wymagają tego bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa 
polskiego w zakresie wynikającym z tych przepisów. W tym drugim przypadku zobowiązuję się 
niezwłocznie powiadomić Zamawiającego o obowiązku ujawnienia informacji oraz podjąć 
wszelkie prawnie dopuszczalne kroki zmierzające do zminimalizowania zakresu ujawnianych 
informacji; 

b) wykorzystywania udostępnionych Informacji Poufnych wyłącznie w celach związanych z 
realizacją Zamówienia i oświadczam, że Informacje te nie będą wykorzystywane w żadnym 
innym celu; 

c) przekazania Informacji Poufnych wyłącznie tym pracownikom, przedstawicielom, 
zleceniobiorcom, doradcom i innym osobom współpracującym, którym jest to niezbędne w 
celach, o których mowa w ppkt b); 
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d) spowodowania, że zobowiązania wynikające z niniejszego dokumentu zostaną dotrzymane 
przez wszystkie osoby, o których mowa w ppkt c). 

Oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności za naruszenie powyższych postanowień przez 
osoby, o których mowa w pkt. 6 ppkt. c), jak za własne naruszenie.  

W przypadku naruszenia postanowień powyższych w zakresie zachowania poufności, zobowiązuję 
się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w kwocie 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) 
netto za każde naruszenie postanowień niniejszego oświadczenia. Kara ta nie wyklucza możliwości 
dochodzenia przez Zamawiającego dodatkowego odszkodowania na zasadach ogólnych.  

Wszelkie stosunki wynikające z niniejszego zobowiązania podlegają prawu polskiemu. Sądem 
właściwym w sprawach spornych będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.  

 
 
 
 
 
 

Czytelny podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy 

 
 
 
 

 
 


